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Навчальна програма дисципліни “Соціальна психологія” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 053 Психологія 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни  є властивості людини, які 

проявляються при взаємодії з іншими людьми, а також особливості 

соціально-психологічних процесів і феноменів, які породжують ці 

властивості. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Ддисципліни «Соціальна психологія» входить до цикла професійної 

підготовки освітньо-професійної програми бакалаврів у 2 році навчання, 3 

семестр 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Розвиток соціально-психологічних ідей 

Змістовий модуль 2. Соціальна психологія груп та соціально - 

психологічні феномени 

Змістовний модуль 3 Соціально-психологічні основи міжособистісної 

взаємодії та спілкування 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни  полягає у створенні умов для засвоєння студентами  

соціально-психологічних засад професійної діяльності, вироблені вмінь та 

навичок соціально-психологічного аналізу  проблем, що існують у 

професійній сфері, сприянні формуванню соціально-психологічній культури 

та етичної поведінки професійних психологів. 

Завдання дисципліни “Соціальна психологія" 

1) засвоєння студентами основних категорій, понять,  найбільш відомих 

напрямків розвитку  та основних методів соціальної психології;: 

2)  розуміння студентами засобів та способів соціально-психологічного 

впливу в процесі спілкування, особливостей групової діяльності, 

психологічних особливості великих соціальних груп та масових явищ, 

особливостей сучасних прикладних соціально-психологічних досліджень. 

3) засвоєння студентами зразків та оволодіння навичками налагоджувати 

взаємодію з різними типами особистостей, ефективно будувати процес 

комунікації, аналізувати власну діяльність як складову колективної 

діяльності, відслідковувати різні групові явища та характеристики. 

4) сприяти отриманню студентами досвіду психологічного аналізу ситуацій 

взаємодії «особистість – суспільство», «особистість – соціальна група», 

«особистість – особистість»;  організації власної діяльності як складової 

діяльності у колективній взаємодії;  визначення засобів та способів 

соціально-психологічного впливу в процесі спілкування; ефективного 

будування процесів комунікації, організації власної діяльності як складової 

діяльності у колективній взаємодії, ефективного будування процесів 

комунікації. 
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Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

в) спеціальних фахових (СК):  

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 

психічних явищ.  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин, що 

становить  6 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1.  Розвиток соціально-психологічних ідей 

Тема 1. Предмет і задачі соціальної психології як галузі 

психологічної науки. Предмет соціальної психології та його особливості. 

Соціальна психологія в системі наук про людину та соціальні спільноти. 

Соціальна психологія й соціологія. Соціальна   психологія   і   соціальна   

практика.   Функції соціальної психології у суспільстві. Прикладні аспекти 

соціальної психології. 
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Тема 2. Виникнення й розвиток соціальної психології. Елементи 

соціально-психологічних знань у лоні філософських навчань. Передумови 

виділення соціальної психології у самостійну науку. Ранні соціально-

психологічні теорії: психологія народів (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. 

Вундт); психологія народів і мас (Г. Тард, Г. Лебон, С. Сигле), теорія 

інстинктів соціальної поведінки В. Мак-Даугалла. Основні теоретичні 

концепції соціальної психології на Заході в даний час: біхевіоризм, 

когнітивізм, психоаналіз, інтеракціонизм. Сучасні пошуки у соціальній 

психології. 

 Тема 3. Методологія й методи в соціальній психології. Поняття 

методології наукового пізнання. Типологія методів, які використовуються у 

соціальній психології. Спостереження, аналіз документів і контент-аналіз, 

опитування, тести,  соціометрія, психоаналітична бесіда, експеримент. 

Терапевтичні, психокорекційні й ігрові методи. Соціально-психологічний 

тренінг. 

Актуальні проблеми застосування соціально-психологічних методів. 

Проблема   їх   валідності   й   веріфіцируваності.   Багатозначність 

інтерпретацій. Етичні проблеми у відношенні об'єктів соціально-

психологічного спостереження й експерименту.  Складності вивчення 

соціально-психологічних процесів і проблеми використання  результатів 

експерименту   на практиці. 

Тема  4. Особистість у загальній і соціальній психології. Особистість 

як предмет дослідження різних галузей наукового знання. Проблема 

особистості в загальній психології, соціальній психології і соціології. 

Особистість і група. Особистість у системі комунікативних, інтерактивних  і 

перцептивних впливів. Основні підходи до розуміння особистості в сучасній 

соціальній психології. 

Соціальний розвиток особистості. Стадії й фази соціалізації особистості. 

Соціальні ролі й особистість. Рольовий репертуар особистості. Практичне 

значення удосконалювання соціально-психологічних характеристик 

особистості. 

 

Змістовний модуль 2.  Соціальна психологія груп та соціально - 

психологічні феномени 

Тема 1. Соціальна психологія малих  груп. Соціальна психологія і 

"групова психологія". Спільноти й групи. Психологічні ознаки груп. 

Характеристика основних підходів до вивчення проблем малих і великих 

груп. Групи й організації. Феномен "групової свідомості". Класифікація груп. 

Динамічні процеси в малій групі. Групова динаміка і її роль в ефективності 

роботи групи. Механізми формування малих груп.  Соціально-психологічний 

клімат групи. Рівні сумісності в групі.  Проблеми групової згуртованості. 

Референтні групи і їхня роль у становленні особистості. Теорії референтних 

груп. Конформність, її роль у розвитку особистості й групи. Конформізм і 

нонконформізм 
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Тема 2. Суспільно-психологічні явища й процеси. Проблематика 

психології "великих груп". Класифікація великих груп. Масовідні явища.  

Особливості поведінки юрби. Юрба й політика. 

Соціально-психологічні особливості етнічних груп. Етнічні стереотипи. 

Масове спілкування і масові комунікації. Моделі масової комунікації.  

Соціально-психологічні аспекти "масової культури". Сучасні засоби масових 

комунікацій і їхня класифікація. Функції й ознаки масових інформаційних 

процесів.  

Тема 3 Соціально-психологічні особливості спілкування. 

Сприйняття людини людиною в системі міжособистісних відносин. Людина 

як джерело інформації. Еталони сприйняття. Поняття невербальних засобів 

спілкування. Основні види невербальних засобів і їхні відмінні риси. Функції 

невербальних засобів у спілкуванні. 

Основні етапи акта спілкування і їхня характеристика. Структура 

самосвідомості людини і проблеми мотивації у процесі спілкування. Система 

потреб людини і їхній прояв у процесі міжособистісного спілкування. 

Поняття зворотного зв'язку в спілкуванні. Правила подачі й сприйняття 

зворотного зв'язку. Поняття опосередкованого спілкування. Роль технічних 

засобів у спілкуванні.  

Тема 4. Конфлікти  і їхня соціально-психологічна природа.  Основи 

керування конфліктами. Поняття конфлікту в соціальній психології. 

Характер і типологія конфліктів. Структура конфліктів, Динамічні аспекти 

конфліктів. Роль конфлікту в системі міжособистісних відносин. Стратегії й 

тактики членів групи в конфліктних ситуаціях. Особистісні особливості 

членів групи і їхній вплив на розвиток конфлікту. Стиль діяльності керівника 

як конфликтогений фактор. 

Прийоми й методи попередження конфліктів. Методи керування 

конфліктами. 

Тема 5. Соціально-психологічні аспекти керування.Проблеми 

керування і їхній  соціально-психологічний аспект. Соціально-психологічні 

проблеми суб'єкта й об'єкта керування. Поняття лідерства в соціальній 

психології, Основні концептуальні підходи до розуміння феномена 

лідерських позицій у групі. Ознаки лідерської позиції у групі. Функції лідера. 

Поняття формального й неформального лідера, подібність і розходження 

їхніх позицій у групі. Методи дослідження лідерських позицій у процесі 

міжособистісного спілкування.  

 Тема 6. Соціально-психологічні основи професійної 

діяльності. Проблеми соціально-психологічної адаптації професіонала. 

Рольовий репертуар і професійна діяльність фахівця. Мотивація професійної 

діяльності. Особливості професійного спілкування. 
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та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 688 с. 8. 

6. Немов Р. С., Алтунина И. Р. Социальная психология : краткий курс. 

СПб. : Питер, 2009. 208 с.  

7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Київ : Либідь, 2004. 576 с 
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8. Основи соціальної психології : навч. посіб. / О. А. Донченко та ін. ; за 

заг. ред. М. М. Слюсаревського. Київ : Міленіум, 2008. 495 с. 33. 

9. Пиз А., Пиз Б. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по 

их жестам. М. : Эксмо, 2017. 448 с. 9.  

10. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология : учебн. М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 335 с. 

11. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Социальная психология : учеб. 

пособ. для приклад. бакалавриата. Изд. 4-е, перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 

219 с.  

12. Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / 

Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. 

Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с. 

13. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Социальная психология : учеб. 

пособ. для приклад. бакалавриата. Изд. 4-е, перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 

219 с.  

 

Додаткова 

1. Белинская Е.П. Социальная психология личности / Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект пресс, 2005. – 301 с. 

2. Бэрон Р.  Социальная психология группы: процессы, решения, действия 

/  Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. – 272 с. 

3. Гулевич О. А. Психология межгрупповых отношений : учебн. для 

бакалавриата и специалитета. М. : Юрайт, 2017. 341 с. 

4. Журавлев А. Л. Психология совместной жизнедеятельности малых 

групп и организаций. М. : Социум, 2001. 288 с.  

5. Журавлев А. Л. Психология совместной деятельности. М. : ИП РАН, 

2005. 640 с. 15. Журавлев А. Л., Соснин В. А., Красников М. А. Социальная 

психология : учеб. пособ. М. : Форум, 2011. 496 с. 

6. Занковский А. Н. Психология организационного лидерства: в поисках 

корпоративной синергии. М. : Литера, 2015. 300 с.  

7. Лебон Г. Психология народов и масс. М. : Академический проект, 2011. 

238 с. 

8. Ложкін Г. В., Пов’якель Г. В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна 

практика. Київ : Професіонал, 2006. 416 с. 

9. Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособ. для студ. высш. 

учеб. заведений. Изд. 3-е, испр. и доп. М. : Изд-во Московского психолого-

социального ин-та, 2011. 624 с. 

10. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Век XXI. М. : Эксмо, 2015. 

464 с.  

11. Соколов С. В. Социальная конфликтология: учеб. пособие для вузов. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 327 с.   

12. Шихирев П. Н. Современная социальная психология. М. : ИП РАН, 

2000. 448 с.  
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13. Позняков В. П. Психологические отношения индивидуальных и 

групповых субъектов экономической деятельности. М. : Изд-во «ИП РАН», 

2018. 530 с. 

14. Узнадзе Д. Н. Установка у человека. Проблема объективации. 

Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб. : Питер, 

2000. С. 87–91.  

 
Електронні інформаційні ресурси 

 
1. https://publications.hse.ru/books/212875371 
2.http://yurpsy.com/files/inter1.htm 
3. https://www.youtube.com/watch?v=kQV9mwp-LOQ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Екзамен 

 

 5. Методи діагностики успішності навчання    

контроль за самостійною роботою (перевірка конспектів, виконання завдань 

до практичних занять, захист рефератів за обраною темою, презентація 

наукових досліджень тощо). 

  

 

https://publications.hse.ru/books/212875371

